
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 249

29.11.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про включення до порядку денного додаткових питань

Керуючись статтею 41, пунктом 6 статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,  регламентом роботи виконавчого комітету сільської
ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 149 від 21.12.2020 року,
заслухавши секретаря виконавчого комітету щодо розгляду клопотань начальника
служби в справах дітей Сороки О.О, та начальника фінансового управління Па-
шкурової В.В. про необхідність розгляду питань, що не включені до порядку ден-
ного засіданні виконавчого комітету, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Включити до порядку денного засідання виконавчого комітету додаткові пи-

тання: 

1.1. Про призначення опікуна, піклувальника. 

1.2.Про внесення змін до рішення третьої сесії від 23.12.2020 року № 39 «Про 
бюджет Миколаївської сільської територіальної громади на 2021 рік».

 

Сільський голова                                                          Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 03.12.2021
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 250

29.11.2021                                                                              с. Миколаївка

Про схвалення проекту бюджету 
Миколаївської сільської територіальної 
громади на 2022 рік

Розглянувши поданий фінансовим управлінням проект  бюджету  Миколаї-
вської  сільської  територіальної  громади  на  2022  рік,  керуючись  Бюджетним
кодексом України, відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», виконавчий комітет сільської ради 

вирішив:

          1.Схвалити проект бюджету Миколаївської сільської територіальної громади
на 2022 рік у першому читанні (додається).

2. Оприлюднити на офіційному сайті Миколаївської сільської ради проект
бюджету Миколаївської сільської територіальної громади на 2022 рік з додатками.

3. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря виконавчо-
го комітету Миколаївської сільської ради (С. Бідненко) та начальника фінансового
управління Миколаївської сільської ради (В. Пашкурова).                       

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 03.12.2021
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 251

29.11.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про хід виконання «Програми  з реалізації
Конвенції ООН про права дитини на 2018-2021 роки»,
на території Миколаївської сільської ради 

Заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей  Миколаївської
сільської ради Сороки О.О., керуючись, п. «б» ч.1 ст. 34 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення оптимального функціону-
вання цілісної системи захисту прав дітей відповідно до вимог Конвенції ООН про
права дитини, організації їх морального, фізичного та розумового розвитку, поліп-
шення соціальної підтримки сімей з дітьми,  виховання відповідального батькі-
вства та запобігання соціальному сирітству, створення рівних умов для доступу
кожної  дитини до високоякісної  освіти для забезпечення розвитку  особистості,
створення умов для реалізації державних гарантій і  конституційних прав дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, виконавчий
комітет сільської ради, 

вирішив:

1.Інформацію начальника служби у справах дітей Миколаївської сільської
ради Сороки О.О. «Про хід виконання Програми з реалізації Конвенції ООН про
права дитини на 2018-2021 роки» на території Миколаївської сільської ради  взяти
до відома ( додається).

2. Учасникам Програми забезпечувати виконання завдань, визначених Про-
грамою з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2018-2021 роки на тери-
торії Миколаївської сільської ради.

3. Учасникам Програми підготувати та затвердити  «Програму  з  реалізації
Конвенції ООН про права дитини на 2022-2024 роки». 

4.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  секретаря  ради
Непийводу В.В.

Сільський голова                                                                Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 03.12.2021
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Про хід виконання «Програми  з реалізації Конвенції ООН про права дитини
на 2018-2021 роки» на території Миколаївської сільської ради

Діяльність служби у справах дітей Миколаївської сільської ради спрямована
на  забезпечення  оптимального  функціонування  цілісної  системи  захисту  прав
дітей на території  Миколаївської  сільської  ради відповідно до вимог Конвенції
ООН про права дитини.
        Метою Програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної
системи захисту прав дітей відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини,
організації  їх  морального,  фізичного  та  розумового  розвитку,  поліпшення
соціальної  підтримки сімей з  дітьми,  виховання відповідального батьківства  та
запобігання соціальному сирітству, збереження здоров’я кожної дитини протягом
усього періоду дитинства, створення рівних умов для доступу кожної дитини до
високоякісної освіти (дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-
технічної і вищої) для забезпечення розвитку особистості, суспільства і держави,
створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Рішенням двадцять дев’ятої сесії сьомого скликання від 19.11.2018 року №
06  затверджена  Програма  з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2018-
2021  роки  на  території  Миколаївської  сільської  ради.  Кошторис  витрат  даної
Програми у 2021 році становив 10000 гривень.
       На території Миколаївської сільської ради проживає 803 дитини.
На первинному обліку  у  службі у справах дітей Миколаївської сільської ради
перебуває 25 дітей, з них 4 дитини-сироти та 21 дитина, позбавлена батьківського
піклування.  Знято  з  первинного  обліку  4  дитини  в  зв’язку  з  досягненням
повноліття.

На території Миколаївської сільської ради проживає 15 статусних дітей: з
них 3 дитини-сироти зареєстрованих по сільській раді та 1 дитина-сироти прибула
з іншої території, та 11 дітей, позбавлених батьківського піклування, із яких 7 – із
території сільської ради та 4 дітей прибули з інших територій. Також на території
сільської  ради  в  с.  Северинівна створена і  функціонує прийомна сім’я,  в  якій
виховується  4  прийомних дітей  та  2  рідних дітей.   Всі  діти   мають  статус  та
введені в Єдину інформаційно-аналітичну систему «Діти».
          На обліку у службі у справах дітей перебуває 2 дитини, які опинилися у
складних  життєвих  обставинах,  у  зв’язку  з  невиконанням  їхніми  батьками,
батьківських  обов’язків.  Метою  роботи  з  сім’ями,  де  батьки  ухиляються  від
виконання своїх батьківських обов’язків та ведуть асоціальний  спосіб життя, є
збереження біологічної сім’ї, відновлення її функціональної спроможності щодо
виховання  дітей.  За  звітний період  з  обліку  складних життєвих  обставин було
знято 1 дитину, у зв’язку з набуттям статусу, дитини, позбавленої батьківського
піклування. Вся інформація щодо даних дітей внесена в ЄІАС «Діти».

З метою забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей на території
сільської  ради  працює комісія  з  питань  захисту  прав  дитини при  виконавчому
комітеті. Комісією було проведено 11 засідань  та розглянуто 24 питання.
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Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також осіб з їх числа» діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування  після  досягнення  16  річного  віку  беруться  на  облік  громадян,  які
потребують поліпшення житлових умов за місцем їх походження або проживання. 
         Під  постійним  контролем  перебуває  питання  вчасної  постанови  на
квартирний  облік  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування.
Протягом  звітного  періоду  на  квартирний  облік  було  поставлено  4  дитини,
позбавлені  батьківського  піклування.  На  квартирному  обліку  при  виконавчому
комітеті  Миколаївської  сільської  ради  перебуває  7  осіб  з  числа  дітей-сиріт  та
дітей, позбавлених батьківського піклування та 4 дитина, позбавлені батьківського
піклування.

Одним із  завдання Програми є захист житлових та майнових прав дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Таким чином:

- 15- мають житло на праві користування;
- 2 – мають житло на праві успадкування;
- 8 – не мають житла.
З  метою  захисту  житлових  та  майнових  прав  дітей-сиріт  та  дітей,

позбавлених  батьківського  піклування,  над  майном  та  житлом,  яке  належить
неповнолітнім на праві власності, призначається опікун для здійснення нагляду за
ним до повноліття дітей.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також діти, які
опинилися в складних життєвих обставинах забезпечені оздоровленням 100%.

Начальник служби 
у справах  дітей                                                                        Олена СОРОКА
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 252   

29.11.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про хід виконання Програми розвитку 
фізичної культури та спорту на території 
Миколаївської сільської ради Сумського району 
на 2021-2022 роки

Відповідно  до  статей  27,  32,  52  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши звіт начальника відділу освіти, молоді та
спорту  про  хід  і  результати  виконання  заходів  Програми  розвитку  фізичної
культури та спорту на території Миколаївської сільської ради Сумського району за
2021 рік, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1.Звіт  про  хід  виконання  заходів  Програми  за  2021  рік,  що  додається,

прийняти  до  відома.  Стан  виконання  заходів  Програми  за  2021  рік  вважати
задовільним. 

2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Макшеєвій Н.С. у 2022 році
продовжувати активну роботу щодо виконання заходів Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської
ради Непийводу В.В.

Сільський голова Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 03.12.2021
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Довідка 
про виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту Миколаї-

вської сільської ради Сумського району на 2021 – 2022 роки 

Рішенням 3 сесії Миколаївської сільської ради 8 скликання від 23.12.2021
№11 було прийнято Програму розвитку фізичної культури та спорту на території
Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021-2022 роки. На виконання
програми у 2021 році планувалося  11 560,00 тис.грн.,  з них: ДБ – 9000,00 тис.
грн.; МБ – 2 560 тис. грн.

Станом на 25 листопада 2021 року на виконання заходів Програми з бю-
джету громади використано 396,9 тис.грн, що свідчить про те, що амбітний план
побудувати стадіон у с.Северинівка переноситься на 2022 рік у зв’язку з відсут-
ністю фінансування з ДБ у цьому році і подачею проекту на конкурсний відбір
ДФРР на 2022 рік.

За  підсумками  3-х  кварталів  2021  року  виконано  такі  пункти  Про-
грами:

І. Створення умов для фізичного виховання, масового спорту в закладах
освіти, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населе-
ння.

п. 1.1. Запровадження у закладах освіти рухової активності школярів в
обсязі 8-12 годин на тиждень у навчальний та позанавчальний час

Виконується.  Добова рухова активність (ДРА) поєднує в собі різноманітні
рухові дії, що виконуються в повсякденному житті та трудовій діяльності. Вона
має важливе значення для оптимального функціонування організму людини та є
основою здорового життя. Структура ДРА учнів складається з базового режиму,
сидячого, низького, середнього й високого. Діти, які регулярно займаються не ли-
ше обов'язковими формами фізичного виховання, трудової діяльності в школі, але
й додатково беруть участь у різноманітних фізкультурно-масових заходах школи
та міста, мають достатній рівень рухової активності. На рівень рухової активності
учнів впливають традиції фізичної культури в школі, наявна матеріальна база, рі-
вень професійної  майстерності  вчителів фізичної  культури,  педагогічних праці-
вників, адміністрації школи. В усіх закладах загальної середньої освіти громади 3
години на тиждень виділяється для уроків з фізичної культури. Також обов’язкови-
ми є рухливі ігри. Вони проводяться на малих перервах і динамічній перерві, яку,
при  підходящій  погоді,  проводять  на  пришкільній  ділянці  після  другого  або
третього уроку тривалістю 20-40 мін. Кожний учитель проводить фізкультхвили-
нки на своїх уроках, з огляду на специфіку предмета. Це короткочасні серії фізи-
чних вправ для активного відпочинку. Звичайно це проведення 3-5 фізичних вправ
під час уроку по предметах теоретичного циклу ( 2-3 мін) або уроку праці ( 5-7
мін). Вони проводяться найчастіше з музичним супроводом, з елементами само-
масажу й інших засобів, що допомагають відновити оперативну працездатність.
До складу вправ обов'язково включені вправи по формуванню постави, зміцненню
зору й вправи, спрямовані на вироблення раціонального дихання. Їх проводять у
світлому, чистому, добре провітреному приміщенні.

7



п.  1.2.  Проведення  комплексних  змагань  серед  учнів  закладів  загальної
середньої освіти (гімназіада)

Виконується. Участь у першому етапі  обласної Гімназіади 2021-2022 н.р. –
07.10.2021 легкоатлетичний крос (с. Олексине, Тростянецька громада).

п.  1.3.  Проведення  для  жителів  громади  спортивно-масових  заходів
згідно з затвердженим планом

Виконується. 
Для  учнів  закладів  освіти  громади  19.02.2021  проведено  змагання  зі

стрільби з  лазерного автомата  серед учнів  10-11 класів на базі  Миколаївського
НВК: І – учні Миколаївського НВК, ІІ  – Кровненський ЗЗСО, ІІІ – Лікарський
НВК;

26.02.2021 проведено змагання з волейболу серед дівчат (на базі Миколаї-
вського НВК): І – учениці Миколаївського НВК, ІІ – Кровненський ЗЗСО (старша
вікова група), ІІІ – Кровненський ЗЗСО (молодша вікова група);

12.03.2021 проведено змагання з  волейболу серед хлопців (старша вікова
група)  (на  базі  Северинівської  ЗОШ):  І  –  учні  Миколаївського  НВК,  ІІ  –  Лі-
карський НВК; молодша група: І – Миколаївський НВК, ІІ – Кровненський ЗЗСО,
ІІІ – Северинівська ЗОШ, IV – Лікарський НВК;

21.05.2021 для жителів Миколаївської громади проведені  змагання «Мико-
лаївські старти» (в рамках Всеукраїнського Олімпійського дня);

26.05.2021 проведений турнір з шахів та шашок для учнів громади (на базі
Кровненського  ЗЗСО).  За  результатами  командних  змагань:  І  місце  –
Кровненський ЗЗСО, ІІ – Миколаївський НВК, ІІІ – Северинівська ЗОШ, IV – Лі-
карський НВК;

02.06.2021  проведено  турнір  з  настільного  тенісу  на  базі  Северинівської
ЗОШ: І – учні Миколаївського НВК, ІІ – Кровненський ЗЗСО, ІІІ – Северинівська
ЗОШ, IV – Лікарський НВК;

04.06.2021 проведені змагання з футболу серед учнів громади (на базі Лі-
карського НВК): І – Миколаївський НВК, ІІ – Кровненський ЗЗСО, ІІІ – Северині-
вська ЗОШ, IV – Лікарський НВК.

п. 1.4. Забезпечувати участь збірних команд громади у обласних, міжра-
йонних  спартакіадах  та  інших  масових  фізкультурно-спортивних  заходів
серед посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядуван-
ня,  депутатів  усіх  рівнів,  серед  працівників  галузей  культури,  освіти,
соціально-побутової сфери

Виконується. 
13-14 березня 2021 відбувся фінал Чемпіонату Сумської області із шашок-64

серед чоловіків, жінок, юнаків і дівчат у якому взяли участь працівники наших
закладів загальної середньої освіти.

22.05.2021 збірна команда Миколаївської громади взяла участь в  першому
етапі змагань «Краща спортивна громада Сумщини - 2021».

15-16  червня  2021  р.  спеціалісти  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  взяли
участь  у  Всеукраїнській  спартакіаді  серед  збірних  команд  держслужбовців  та
посадових осіб органів місцевого самоврядування Сумської області.

8



24.07.2021 збірна команди громади взяла участь у  заключних змаганнях в
рамках  обласного  спортивного  свята  «Краща  спортивна  громада  Сумщини  –
2021».

п. 1.5. Залучення осіб з обмеженими можливостями до систематичних
занять з фізичної культури і спорту

Виконується.  У  закладах  освіти  діти  з  ООП  залучаються  до  занять  з
фізичної культури.  У всіх спортивних змаганнях,  які  відбуваються на території
Миколаївської сільської ради, діти з ООП беруть активну участь (у заходах до дня
туризму, «Миколаївські старти» тощо).

п. 1.6. Проведення змагань допризовної молоді
Виконується.  З  14.06.2021  по  16.06.2021  проходив  обласний  етап

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), в
якому взяли участь команда Кровненського ЗЗСО.

ІІ.  Популяризація  здорового  способу  життя  та  подолання  суспільної
байдужості до здоров’я населення

п. 2.1. Висвітлення позитивного впливу на здоров’я людини оптимальної
рухової активності у мережі інтернет

Виконується.  На  сайті  відділу  освіти,  молоді  та  спорту,  на  сторінках  в
соціальних мережах відділу та закладів освіти активно висвітлюється інформація
щодо позитивного впливу на здоров’я людини рухової активності: відео, фото що-
до спортивних змагань, туристичних походів, зборів, тренувань гуртків з спорти-
вного туризму, велосипедного туризму, тренувань та змагань з футболу та легкої
атлетики, усіх змагань, які відбуваються на території Миколаївської громади.

п. 2.2. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з підвищення рі-
вня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнопаління,
вживання алкоголю та наркоманії

Виконується. На сайтах закладів освіти, на сторінках у соціальних мережах
висвітлюється інформація щодо культури харчування, впливу тютюнопаління та
вживання алкоголю та наркотиків на людину. У кожному закладі освіти громади
здійснюється профілактична робота з даного питання: за 2021 прочитано 19 лек-
цій, проведено 52 бесіди, 3 тематичних вечори, оформлено 8 санбюлетенів та ку-
точків з даного питання, проводяться виховні години, в кожному закладі освіти
організовані наркопости.

п. 2.3. Залучення до пропаганди здорового способу життя громадських
об’єднань, профспілок, державних та громадських діячів, відомих спортсменів
та митців

Виконується.  Заклади  освіти  громади,  з  метою  пропаганди  здорового
способу  життя,  у  2021  році  відвідали:  Громадська  організація  Сумської  ре-
гіональної  федерації  з  вільної  боротьби,  молодіжна  організація  Пласт  –  на-
ціональна скаутська організація України, голова Сумського обласного відділення
НОК  України  Олена  Петрова,  спортсмен  Сумщини  зі  спортивної  ходьби  Олег
Свистун.  На  змаганнях  обласного  рівня  активну  роботу  щодо  популяризації
здорового способу життя проводять спортсмени з туризму Михайло Пугач, Дми-
тро Кондратенко та інші.
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ІІІ. Поліпшення матеріально-технічного, фінансового, науково-методи-
чного,  медичного,  інформаційного  забезпечення сфери  фізичної  культури  і
спорту.

п.  3.1.  Забезпечення  необхідним  спортивним,  технічним  та
господарським інвентарем спортивних об’єктів громади

Виконано.  На  забезпечення  необхідним  спортивним,  технічним  та
господарським інвентарем спортивних об’єктів громади з місцевого бюджету було
використано 238,4 тис.грн: на придбання спортивних тренажерів та послуги із їх
встановлення – 200 тис.грн., спортивний інвентар – 11,1 тис.грн, будівельні мате-
ріали та фарба – 5,4 тис. грн., біотуалети 21,9 тис. грн.

п. 3.2. Переоснащення спортивних залів закладів освіти громади спорти-
вним обладнанням та інвентарем

Виконано.  На забезпечення  необхідним спортивним обладнанням спорти-
вних залів закладів освіти з місцевого бюджету було використано 40,0 тис.грн.

п. 3.3. Придбання туристичного спорядження для 3-х туристичних гу-
ртків закладів освіти громади

Виконано.  На  забезпечення  необхідним  туристичним  спорядженням  3-х
туристичних гуртків закладів освіти громади з місцевого бюджету було викори-
стано 13,0 тис.грн.

п.  3.4.  Підведення  підсумків  спортивного  року  (нагородження  кращих
спортсменів та команд Миколаївської сільської територіальної громади)

Планується виконати у 4 кварталі 2021 р.
п. 3.5. Забезпечення одноразових виплат грошових винагород голови Ми-

колаївської  сільської  територіальної  громади  талановитим  спортсменам
громади

За відсутності  кандидатів  та  відповідних подань  даний пункт не  викону-
вався.

ІV. Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації
спортивних споруд, із залученням коштів інвесторів

п. 4.1. Сприяти створенню та функціонуванню футбольного поля з штучним покри-
ттям в с. Северинівка

Виконано. У 2021 році на конкурсний відбір ДФРР було подано проєкт «Реконструкція
стадіону (футбольного поля та  бігової  доріжки) в  с.Северинівка Сумського району Сумської
області».

п. 4.2. Підготовка проєктно-кошторисної документації на реконструкцію шкільних
стадіонів громади

Виконано. Здійснено коригування та розширення проєкту «Реконструкція стадіону (фут-
больного поля та бігової доріжки) в с.Северинівка Сумського району Сумської області».

п. 4.3. Збільшення кількості та підвищення якості функціонування спортивних гу-
ртків у закладах освіти

У закладах освіти громади функціонують 4 спортивні та туристичні гуртки: у Миколаї-
вському НВК – «Оздоровчий волейбол», Лікарський НВК – «Волейбол», Кровненський ЗЗСО –
туристичний, Северинівська ЗОШ – «Волейбол». Учні, які відвідують ці гуртки, показують ви-
сокі результати під час змагань шкільного та районного рівнів.

Робота з виконання заходів Програми розвитку фізичної культури та спорту Миколаї-
вської сільської ради Сумського району на 2021 – 2022 роки триває.
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Начальник відділу освіти,
молоді та спорту                                                             Наталія МАКШЕЄВА

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 253

29.11.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про хід виконання Програми ремонту,
реконструкції та утримання доріг і тротуарів
комунальної власності території 
Миколаївської сільської ради 
на 2020-2022 роки

Відповідно до статей 27, 30, 31, 52 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціалі-
ста відділу житлово - комунального господарства, комунальної власності, транс-
порту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування Гончаренка О.В.
про хід виконання Програми ремонту, реконструкції та утримання доріг і тротуа-
рів комунальної  власності  території   Миколаївської  сільської  ради  за 2021 рік
(далі – Програма), виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Звіт доповідача про хід виконання Програми  ремонту, реконструкції та

утримання  доріг  і  тротуарів  комунальної  власності  території   Миколаївської
сільської ради  за 2021 рік, що додається, прийняти до відома. 

Стан виконання заходів Програми за 2021 рік вважати задовільним. 
2.  Начальнику відділу  житлово - комунального господарства,  комунальної

власності,  транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування
Ольшанській А.В. продовжити роботу по виконанню мети та завдань Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С.

Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 03.12.2021
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Звіт про виконання заходів програми ремонту, реконструкції та утримання
доріг і тротуарів комунальної власності на території Миколаївської сільської

ради на 2020-2022 роки.

Придбання і встановлення дорожніх знаків та знаків населених пунктів.

    Рішенням виконавчого комітету від 28.10.2021 № 231 «Про встановлення обмежу-
вальних знаків  в  селі  Яструбине» наданий дозвіл   ГО «Об’єднання громадян  люби-
тельського і спортивного рибальства «Несміла» на встановлення дорожніх знаків № 3.15
згідно  ДСТУ  4100-2002  «Рух  транспортних  засобів,  маса  яких  перевищує  5т.
заборонено» на орендованій дамбі, яка розташована в с. Яструбине між вул. Мічуріна та
вул. Центральна.                                                                                                   Вартість
дорожніх знаків складає нуль гривень (дорожні знаки в наявності).  

Придбання  матеріалу  для  покращення  стану  комунальних  доріг  (перевезення,
грейдерування, каткування та інше) 
В цьому році надавалась послуга з підсипання доріг на території Миколаївської сільсь-
кої ради в наступних населених пунктах: с. Мар'ївка, с. Кровне, с. Кекине, с. Яструбине,
с. Северинівка, с. Лікарське. 
Для  здійснення  даних  робіт  сільській  раді  була  надана  послуга  з  перевезення  битої
цегли та послуги навантажувача. 
Вартість вищезазначених послуг склала близько 78 080  грн 
Надавалась послуга з грейдерування комунальних доріг Миколаївської сільської ради в
наступних населених пунктах: с. Яструбине, с. Кровне, с. Спаське,                                  с.
Лікарське,  с  .Бурчак,  с.  Степаненкове,  с.  Склярівка.
Вартість послуги склала 48 758 грн.

Придбано  щебінь  для  підсипання  доріг  з  послугою перевезення  за  вартістю  склало
близько 29 795 грн.
 
Утримання тротуарів

В цьому році захід не виконано.

Головний спеціаліст відділу
житлово - комунального господарства, 
комунальної власності, транспорту,  
благоустрою, розвитку інфраструктури
та містобудування                                                           Олександр ГОНЧАРЕНКО
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 254

29.11.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про хід виконання Програми реформування
та розвитку водопровідно – каналізаційного
господарства Миколаївської сільської ради
на 2020-2022 роки

Відповідно до статей 27, 30, 31, 52 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціалі-
ста відділу житлово - комунального господарства, комунальної власності, транс-
порту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування Гончаренка О.В.
про хід виконання Програми реформування та розвитку водопровідно – каналіза-
ційного господарства Миколаївської сільської ради за 2021 рік (далі – Програма),
виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Звіт доповідача про хід виконання Програми реформування та розвитку

водопровідно – каналізаційного господарства Миколаївської сільської ради за 2021
рік, що додається, прийняти до відома. 

Стан виконання заходів Програми за 2021 рік вважати задовільним. 
2. Начальнику відділу  житлово -  комунального господарства, комунальної

власності,  транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування
Ольшанській А.В. продовжити роботу по виконанню мети та завдань Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С.

Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 03.12.2021
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Звіт про виконання заходів програми «Реформування та розвиток водо-
провідно-каналізаційного господарства Миколаївської ОТГ» на 2020-2022

роки                                                                                        

Поточний ремонт, очищення та хлорування водонапірних башт, придбання 
обладнання для їх ремонту та заміна лічильників обліку електроенергії           
1.Виконано  захід з поточного ремонту водонапірної вежі за адресами: с. Кровне,  
с. Миколаївка, с. Постольне.                                                          Загальна вартість 
послуги склала 7 970  грн                                                           2.Виконано захід з по-
точного ремонту артезіанської свердловини з заміною насоса та установлення лі-
чильника за адресою: с. Миколаївка вул. Перемоги        Вартість послуги склала 
15 382  грн.                                                                    3.Виконано захід з очищення 
та хлорування водонапірних веж за адресами:                           -с. Миколаївка вул. 
Перемоги;                                                                                         -с. Миколаївка вул. 
Пролетарська;                                                                                   -с. Кровне вул. 
Шляхівська;                                                                                               -с. Кровне вул.
Гірська;                                                                                                          -с. Севери-
нівка.                                                                                                        Вартість послу-
ги склала близько 26 900 грн

4.До кінця року планується здійснити захід по заміні лічильників на 11 арте-
зіанських свердловинах.                                                                                   Вартість 
лічильників складає близько 47 000 грн.

Поточний ремонт (заміна певної ділянки) водогонів та придбання матеріалів  
для їх ремонту                                                                                          1. Виконано 
захід з поточного ремонту водогону в с. Кекине (ремонт засувок до 100мм, прокла-
дання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб ф100мм, протягу-
вання труб поліетиленових ф 50мм, устаткування поліетиленових відводів, колін, 
патрубків, переходів ф110мм).                            Вартість послуги склала 14 401  
грн.                                                                            2.Виконано захід з поточного 
ремонту водогону в с. Яструбине                                    Ремонт вуличних колонок 
та придбання матеріалів для їх ремонту                      В цьому році захід не ви-
конано                                                                             Провести організацію зон 
санітарної охорони водних об’єктів першого Встановлено огорожі санітарно-
захисної зони на артезіанських свердловинах та баштах за адресами: с. Кекине та 
с. Мар'ївка.                                                   Фінансування заходу склало 20 000 грн.

Також групою «Благоустрій»  встановлено огорожі санітарно-захисної зони на 
артезіанських свердловинах та баштах за адресами: с. Кровне вул. Шляхівська та 
с. Северинівка..  

Заміна насосів                                                                                                         Ви-
конано захід по заміні насосів на артезіанських свердловинах с. Капітанівка, с. 
Миколаївка,                  с. Северинівка.                                                 Вартість  
насосів склала близько 23 960 грн
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Встановлення автоматики                                                                              
Енергетиком Миколаївської сільської ради був здійснений захід по переобладнан-
ню автоматики для водонапірних веж за адресами: с. Кровне вул. Шляхівська,        
с. Мар'ївка, с. Северинівка.

Фінансування матеріалів вищезазначених заходів склало 3000 грн

Встановлення пожежних гідрантів 

Станом на сьогодні башти на території сільської ради пожежними гідрантами 
забезпечені                                                                                                                          

Головний спеціаліст відділу
житлово - комунального господарства, 
комунальної власності, транспорту,  
благоустрою, розвитку інфраструктури
та містобудування                                                           Олександр ГОНЧАРЕНКО

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 255

29.11.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про хід виконання Програми вуличного
освітлення населених пунктів Миколаївської 
сільської ради на 2020-2022 роки

Відповідно до статей 27, 30, 31, 52 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціалі-
ста відділу житлово - комунального господарства, комунальної власності, транс-
порту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування Гончаренка О.В.
про хід виконання Програми вуличного
освітлення населених пунктів  Миколаївської  сільської  ради за  2021 рік (далі  –
Програма), виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Звіт доповідача про хід виконання Програми вуличного освітлення населених 
пунктів Миколаївської сільської ради за 2021 рік, що додається, прийняти до ві-
дома. 

Стан виконання заходів Програми за 2021 рік вважати задовільним. 
2. Начальнику відділу  житлово -  комунального господарства, комунальної

власності,  транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування
Ольшанській А.В. продовжити роботу по виконанню мети та завдань Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С.

Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 03.12.2021

Звіт про виконання заходів програми вуличного освітлення населених пу-
нктів Миколаївської ОТГ на 2020-2022 роки

Послуги по виготовленню ТУ електроустановок та підключення до електри-
чних мереж.
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1.Реконструкція вуличного освітлення населених пунктів сільської ради:

-(КТП 76)вул. Шкільна, вул. Зарічна, вул. Польова  с. Капітанівка                              
(вартість 121 490 грн) ;

-(КТП 244) вул. Першотравнева та Іванова с. Мар'ївка (вартість виготовлення 
робочого проекту склала 18 000 грн);

-(КТП 247) вул. Козацька та Прянішнікова с. Рогізне (вартість виготовлення 
робочого проекту склала 15 000 грн);

На сьогодні проводяться роботи  з реконструкції вуличного освітлення за наступ-
ними адресами:
-(КТП 727), вул. Шкільна, Польова, Гірська с. Кровне ;
-(КТП 712), вул. Зарічна с. Руднівка  (вартість виготовлення робочого проекту 
склала 15 000 грн);                                                                                                             
-(КТП 197), вул. Зарічна с. Кровне.

Також в цьому році виготовлений робочий проект за наступними об’єктами:

- (КТП 1004) вул. Першотравнева, с. Яструбине (вартість виготовлення робочого 
проекту склала 18 000 грн);

- (КТП 711) вул. Сумська , с. Руднівка    (вартість виготовлення робочого проекту 
склала 18 000 грн);

- (КТП 710) вул. Центральна с. Руднівка (вартість виготовлення робочого проекту 
склала 18 000 грн);

- (КТП176) вул. Гагаріна с. Перехрестівка (вартість виготовлення робочого 
проекту склала 18 000 грн);

- ( КТП 347) вул. Першотравнева с.  Мар'ївка (вартість виготовлення робочого 
проекту склала 18 000 грн)

Оплата за послуги з монтажу та лабораторні виміри

1. Послуги з технічного огляду та випробувань вуличного освітлення с. Мар'ївка,
с. Рогізне, с. Кровне, с. Руднівка.

Вартість послуги склала 10 307 грн.

2. Лабораторні випробування та технічна перевірка роботи засобі обліку електро-
енергії вуличного освітлення с. Яструбине.

Вартість послуги склала 10 342 грн

3. Позачергова технічна перевірка роботи засобу обліку електроенергії вуличного
освітлення с. Бондарівщина.

Вартість послуги склала 435 грн.
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4.  Заміна  лічильників  активної  електроенергії  на  наступних  об'єктах:
КТП-352  с.  Васюківщина,  КТП-74  с.  Софіївка,  КТП-75  с.  Склярівка,
КТП-753  с.  Постольне,  КТП-817  с.  Склярівка.
Послуга склала 3 912 грн.

Поточний ремонт вуличного освітлення на сонячних батареях

В цьому році не проводився.

Головний спеціаліст відділу
житлово - комунального господарства, 
комунальної власності, транспорту,  
благоустрою, розвитку інфраструктури
та містобудування                                                           Олександр ГОНЧАРЕНКО

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
1



РІШЕННЯ № 256
29.11.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про хід виконання Програми розвитку 
футболу на території Миколаївської сільської ради 
Сумського району на 2021-2022 роки

Відповідно  до  статей  27,  32,  52  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши звіт начальника відділу освіти, молоді та
спорту  про  хід  і  результати  виконання  заходів  Програми розвитку  футболу  на
території Миколаївської сільської ради Сумського району за 2021 рік, виконавчий
комітет сільської ради, 

вирішив:
1.Звіт  про  хід  виконання  заходів  Програми  за  2021  рік,  що  додається,

прийняти  до  відома.  Стан  виконання  заходів  Програми  за  2021  рік  вважати
задовільним. 

2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Макшеєвій Н.С. у 2022 році
продовжити роботу по виконанню мети та завдань Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської
ради Непийводу В.В.

Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 03.12.2021

Довідка 
про виконання Програми розвитку футболу на території Миколаївської сі-

льської ради Сумського району на 2021 – 2022 роки

Рішенням 3 сесії Миколаївської сільської ради 8 скликання від 23.12.2021
№12 було прийнято Програму розвитку футболу на території  Миколаївської сі-
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льської ради Сумського району на 2021-2022 роки. На виконання програми у 2021
році було передбачено 550,0 тис.грн. 

Станом на 25 листопада 2021 року на виконання заходів Програми з бю-
джету громади використано  405,5 тис.грн, що свідчить про високий рівень під-
тримки розвитку футболу у громаді.

За підсумками 3 кварталів 2021 року виконано такі пункти Програми:
п. 1. Проведення футбольних заходів серед широких верств населення

громади, розширення кола учасників змагань
Виконується. 
Збірна команда Миколаївської сільської територіальної громади взяла участь

у турнірі з футзалу серед юнаків 2010-2011 р.н., який проходив на базі селищного
центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Степанівської селищної
ради, де посіла ІІ місце.

До Дня пам’яті та примирення (08.05.2021) відбулась товариська зустріч фу-
тбольної молодіжної команди та команди ветеранів с. Миколаївка.

До Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (09.05.2021) на базі
шкільного стадіону Лікарського НВК відбувся футбольний турнір серед молодіж-
них команд громади.

п.  2.  Проведення  спільних  футбольних  матчів  з  командами  громад
Сумського району відповідно до затвердженого плану на рік.

Виконується.  Збірна команди Миколаївської громади з міні-футболу взяла
участь  в  обласних  спортивних  змагань  серед  команд  сільських  та  селищних
об’єднаних  територіальних  громад  «Краща  спортивна  громада  Сумщини  2021
року», де посіла IV місце. 

п.  3.  Підвищення  рівня  організації  та  проведення  змагань,  турнірів,
матчів з футболу серед команд закладів загальної середньої освіти

Виконується.  Для  учнів  закладів  освіти  Миколаївської  громади  4  червня
проводились змагання з футболу на базі Лікарського НВК. І місце посіли спортс-
мени з Миколаївського НВК, ІІ – Кровненський ЗЗСО, ІІІ – Северинівська ЗОШ.

п. 4. Сприяння у проведенні традиційного футбольного турніру, присвя-
ченого пам’яті загиблих воїнів АТО

Виконується. 29 серпня 2021 року у с. Северинівка відбувся захід до Дня
пам'яті  загиблих  захисників  України,  які  загинули  в  боротьбі  за  незалежність,
суверенітет  і  територіальну  цілісність  України, у межах  якого  на  місцевому
стадіоні  пройшов  товариський  футбольний  матч  між  ФК  «Ураган»  і  збірною
командою Миколаївської громади, у складі обох команд грали учасники АТО.

п.  5.  Проведення  роботи  спільно  з  ДЮСШ  щодо  відкриття/
функціонування гуртків з футболу в ЗЗСО громади

Виконується.  У  Миколаївській  громаді  (на  базі  Северинівської  ЗОШ  та
Миколаївського НВК) функціонує гурток ДЮСШ Степанівської селищної ради з
футболу, до якого входять вихованці з Миколаївського НВК, Кровненського ЗЗСО
та Северинівської ЗОШ (у кількості 40 осіб).

п. 6. Забезпечення участі футбольних команд громади у змаганнях усіх
рівнів (районного, обласного, всеукраїнського) з футболу та його різновидів
(міні-футбол, футзал)
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Виконується.  На  території  Миколаївської  сільської  ради  функціонують  8
футбольних клубів:  «Славутич» с. Руднівка, «Славутич» юнаки с. Руднівка, «Ле-
гіон» с. Миколаївка, «Натон» с. Постольне, ФК «Лікарське», «Колос» с.Северині-
вка, «Колос» юнаки с. Северинівка, «Олександрія» с. Кровне.

Із 8 команд громади у Чемпіонаті Сумської області 2021 року з футболу взя-
ла участь 1 команда –  «Колос» с. Северинівка, де посіла IV місце.

У Чемпіонаті Сумської ОТГ взяли участь 4 команди з громади –  «Славутич»
с. Руднівка (VIII місце), «Славутич» юнаки с. Руднівка (VIII місце); «Легіон» с.
Миколаївка (VI місце); «Колос» юнаки с. Северинівка (V місце).

п. 7. Забезпечення футбольних команд громади необхідним інвентарем
та футбольною формою

Виконується.  У 2021 році  для забезпечення футбольних команд Миколаї-
вської сільської ради необхідним інвентарем та футбольною формою з місцевого
бюджету громади було виділено 130,0 тис. грн.

п. 8. Проведення паспортизації стадіонів, футбольних полів, визначення
потреби у забезпеченні спортивним інвентарем та обладнанням

Виконується. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 4 ли-
стопада 2020 р. № 1089 «Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і
спорту на період до 2028 року» та п. 42 Плану заходів на 2021 – 2022 роки щодо
реалізації першого етапу Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період
до 2028 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 бе-
резня 2021 р. № 163-р «Про затвердження плану заходів на 2021-2022 роки щодо
реалізації першого етапу Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період
до 2028 року», до 01 жовтня проведена інвентаризація об’єктів спортивної інфра-
структури громади. Усього оформлено 4 паспорта спортивної споруди – спортивні
зали закладів загальної середньої освіти Миколаївської сільської ради та 6 облі-
кових  карток  площинних  споруд  –  4  площинні  споруди  закладів  загальної
середньої освіти та 2 споруди                  с. Северинівка.

п. 10. Здійснення моніторингу технічного стану спортивних споруд щодо
їх готовності до проведення змагань з футболу всіх рівнів

Виконується.  У  2021  році  була  проведена  інвентаризація  об’єктів  усієї
спортивної  інфраструктури  Миколаївської  громади,  під  час  якої  визначили  її
наявність,  технічний  стан,  рівень  доступності.  Відповідні  документи  були
направлені для погодження до органу державного управління з фізичної культури
та спорту.

п. 11. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, поже-
жної  безпеки,  медичного  обслуговування  учасників  і  глядачів  футбольних
матчів та змагань всіх рівнів, додержання санітарно-гігієнічних норм у від-
повідності до вимог чинних нормативно-правових актів

Виконується.
п. 12. Забезпечення широкого висвітлення у засобах масової інформації

відомостей про футбольні досягнення спортсменів громади
Виконується.  Уся  інформація  щодо  футбольних  досягнення  спортсменів

громади висвітлюється на сторінці у соціальній мережі відділу освіти, молоді та
спорту Миколаївської сільської ради.
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Робота з виконання заходів Програми розвитку футболу на території Мико-
лаївської сільської ради Сумського району на 2021-2022 роки триває.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту                                                                  Наталія МАКШЕЄВА

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 257

29.11.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про хід виконання Програми розвитку
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культури Миколаївської сільської ради 
на 2021 рік 

Відповідно до статей 27, 32, 52 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня  в  Україні»,  заслухавши та  обговоривши інформацію начальника  відділу  ку-
льтури та роботи з молоддю Роді С.В. про хід виконання Програми розвитку ку-
льтури Миколаївської сільської ради  за 2021 рік,  виконавчий комітет сільської
ради, 

вирішив:
1.  Звіт  доповідача  про  хід  виконання  Програми  розвитку  культури  на

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області за 2021
рік, що додається, прийняти до відома. 

Стан виконання заходів Програми за 2021 рік вважати задовільним. 
2. Начальнику відділу культури та роботи з молоддю Роді С.В. подати  на

чергове  засіданні  виконавчого  комітету  проект  Програми  розвитку  культури
Миколаївської сільської ради на 2022 рік.

3.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  секретаря
виконавчого комітету Бідненко С.М.

Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 03.12.2021

Довідка 
про виконання Програми розвитку культури Миколаївської сільської ради

за 2021 рік
Метою Програми  розвитку культури на 2021 рік  є реалізація першочергових і
перспективних заходів, спрямованих на створення належних умов для підвищення
рівня  розвитку  культурної  інфраструктури  громади,  належного  задоволення
культурних та духовних потреб мешканців громади.
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Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за ра-
хунок коштів бюджету  Миколаївської сільської територіальної громади та інших
джерел, не заборонених чинним законодавством.
Загальний обсяг фінансових ре-
сурсів,  запланованих для  ре-
алізації  програми,  всього,  у
тому числі:

                 735 500 грн.

Коштів бюджету сільської ради 735 500 грн.
Коштів інших джерел                    0 грн                       
На виконання Програми  розвитку культури на 2021 рік для закладів культури при-
дбано:
- Витратні матеріали: комплектуючі до комп -ютерної техніки – Програми  розי

витку культури на 2021 рік для закладів культури.;
- придбання квітів та декору для урочистої зали Миколаївського СБК –  5 000

грн.;
- банер «Зі святом» для Миколаївського СБК – 2214 грн.;
- подарунки до Дня села – 25 978,47;
- знаряддя (кувадла, свердла, бур.ключ, граблі, сапки, мітли, лопати, сокири, ви-

ла) – 1 533,97 грн.;
- спортивний інвентар – 320 грн.;
- меблі для Постольненського СК та Лікарського Ск – 9 187,89 грн.;
- придбання жалюзів для Миколаївського СБК та Северинівського СБК – 20 310

грн.;
- придбання лічильника обліку електроенергії для Яструбинського СБК – 4 100

грн.;
- електротовари – 4 018,89 грн.;
- бензин – 5 727 грн.;
- послуги з організації дитячої ігрової програми до  свята «День меду» -  3 926

грн.;
- придбання баяну для Яструбинського СБК – 18 000 грн.

Загалом на виконання Програми  розвитку культури на 2021 рік для закладів
культури витрачено  100 316,22 грн., що складає 13,64 % від запланованих
коштів.

Начальник відділу культури, 
та роботи з молоддю                                                          Світлана РОДЯ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 258

29.11.2021                                                                                  с. Миколаївка
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Про укладання на 2022 рік угод про співпрацю

Керуючись  статтею  27  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”, заслухавши інформацію начальника фінансового управління Пашкурової
В.В. щодо необхідності укладання на 2022 рік угод про співпрацю з закладами,
установами та організаціями, яким із бюджету Миколаївської сільської територі-
альної громади  у 2022 році за рішеннями сесії Миколаївської сільської ради від
18.11.2021  виділяються  субвенції  на  забезпечення  їх  діяльності  чи  виплату
компенсації за надані послуги, виконавчий комітет  сільської ради,

вирішив:

1. Схвалити укладання угод про співпрацю у 2022 році з наступними контр-
агентами:

- комунальним закладом Степанівської селищної ради «Центр професійного роз-
витку педагогічних працівників» (відповідальна Макшеєва Н.С.);
- комунальним закладом Степанівської селищної ради «Дитячо – юнацька спорти-
вна школа» (відповідальна Макшеєва Н.С.);
- комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр» Степанівської селищної
ради (відповідальна Макшеєва Н.С.);
-  комунальною установою «Центр надання  соціальних  послуг» Степанівської
селищної ради (відповідальна Глиненко Л.М.);
-  Сумською районною радою щодо  виплати  компенсації  фізичним особам,  які
надають соціальні послуги (відповідальна Глиненко Л.М.);
- Сумською районною радою на забезпечення діяльності «Об’єднаного трудового
архіву Сумської районної ради»  (відповідальна Пашкурова В.В.);
-  комунальною  установою  Сумської  міської  територіальної  громади  «Сумська
міська рятувально-водолазна служба» (відповідальний Рябуха В.С.);
- Тростянецькою міською радою на забезпечення діяльності притулку для осіб, які
постраждали від  домашнього насильства  або  насильства  за  ознакою статі  (від-
повідальна Глиненко Л.М.). 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                   Сергій САМОТОЙ             
Оприлюднено 03.12.2021

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 259

29.11.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про порушення клопотання до Миколаївської
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сільської ради щодо ліквідації сільських
бібліотек села Постольне та села Руднівка
         

Керуючись ст.14,15 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»,
ст. 19 Закону України “Про культуру”, Постановою кабінету Міністрів України №
72  від  06.02.2019  року  «Про  затвердження  Державних  соціальних  нормативів
забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні», Рекомендаціями На-
ціональної Парламентської бібліотеки України щодо організації надання бібліоте-
чних послуг в умовах об’єднаних територіальних громад, з метою забезпечення
організації  надання  бібліотечних  послуг  населенню,  виконавчий  комітет  сі-
льської ради, 

вирішив:

  
1. Порушити  клопотання  до  Миколаївської  сільської  ради  та  з  подальшим

порушенням клопотання до Міністерства культури України стосовно ліквідації

сільських бібліотек села Постольне та села Руднівка
2. Визначити  шляхи  забезпечення  населеного  пункту  бібліотечними  послугами

після закриття бібліотек.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами Ми-

колаївської сільської ради С.М. Бідненко. 

Сільський голова                                                       Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 03.12.2021

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 260

29.11.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
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зелених насаджень 
Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування

в Україні»,  розглянувши Акти обстеження зелених  насаджень,  що підлягають  ви-
даленню, складені комісією, призначеною рішенням виконавчого комітету Миколаї-
вської сільської ради № 70 від 31.05.2018 року «Про внесення змін до рішення ви-
конавчого комітету сільської ради від 28.02.2017 № 04 «Про затвердження узгоджу-
вальної  комісії  при виконавчому комітеті  Миколаївської  сільської  ради»»,  рішення
виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 27.02.2018 року № 31 «Про
затвердження акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню», ке-
руючись Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пу-
нктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
1.1. депутату Мірошніченку Сергію Васильовичу на видалення 53 (п’ятдесят

три) дерева за адресою: с.  Яструбине, від вул. Шкільна до вул.  Мічуріна
(згідно акту № 40 від 22 жовтня 2021 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин,  охорони навколишнього середовища,
АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливанцовій
І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у порядку
згідно з чинним законодавством.
3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню:

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень;
                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки;
                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного ста-

ну.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського го-
лови  В. Рябуху.

Сільський голова                  Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 03.12.2021

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 261

29.11.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень
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Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,  розглянувши Акти обстеження зелених  насаджень,  що підлягають  ви-
даленню, складені комісією, призначеною рішенням виконавчого комітету Миколаї-
вської сільської ради № 70 від 31.05.2018 року «Про внесення змін до рішення ви-
конавчого комітету сільської ради від 28.02.2017 № 04 «Про затвердження узгоджу-
вальної  комісії  при виконавчому комітеті  Миколаївської  сільської  ради»»,  рішення
виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 27.02.2018 року № 31 «Про
затвердження акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню», ке-
руючись Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пу-
нктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
1.1. Могиленку --------------------------------  на видалення 15 (п’ятнадцять) дерев

за  адресою:  с.  Постольне,  вул.  Центральна,  43  (згідно  акту № 38 від  19
жовтня 2021 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин,  охорони навколишнього середовища,
АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливанцовій
І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у порядку
згідно з чинним законодавством.
3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню:

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень;
                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки;
                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного ста-

ну.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського го-
лови  В. Рябуху.

Сільський голова                  Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 03.12.2021

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 262

29.11.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

2



Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,  розглянувши Акти обстеження зелених  насаджень,  що підлягають  ви-
даленню, складені комісією, призначеною рішенням виконавчого комітету Миколаї-
вської сільської ради № 70 від 31.05.2018 року «Про внесення змін до рішення ви-
конавчого комітету сільської ради від 28.02.2017 № 04 «Про затвердження узгоджу-
вальної  комісії  при виконавчому комітеті  Миколаївської  сільської  ради»»,  рішення
виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 27.02.2018 року № 31 «Про
затвердження акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню», ке-
руючись Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пу-
нктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
1.2. директору  Кровненського  закладу  дошкільної  освіти  «пролісок»  Бу-

даковій  Л.А.  на  видалення  2  (два)  дерева  за  адресою:  с.  Кровне,  вул.
Центральна, 91 (згідно акту № 39 від 23  жовтня 2021 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин,  охорони навколишнього середовища,
АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливанцовій
І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у порядку
згідно з чинним законодавством.
3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню:

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень;
                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки;
                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного ста-

ну.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського го-
лови  В. Рябуху.

Сільський голова                  Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 03.12.2021

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 263

29.11.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

2



Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,  розглянувши Акти обстеження зелених  насаджень,  що підлягають  ви-
даленню, складені комісією, призначеною рішенням виконавчого комітету Миколаї-
вської сільської ради № 70 від 31.05.2018 року «Про внесення змін до рішення ви-
конавчого комітету сільської ради від 28.02.2017 № 04 «Про затвердження узгоджу-
вальної  комісії  при виконавчому комітеті  Миколаївської  сільської  ради»»,  рішення
виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 27.02.2018 року № 31 «Про
затвердження акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню», ке-
руючись Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пу-
нктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
1.2. Романченку  ---------------------------  на  видалення  1  (одного)  дерева  за

адресою: с. Кровне, вул. Центральна, кладовище (згідно акту № 33 від 18
жовтня 2021 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин,  охорони навколишнього середовища,
АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливанцовій
І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у порядку
згідно з чинним законодавством.
3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню:

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень;
                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки;
                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного ста-

ну.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського го-
лови  В. Рябуху.

Сільський голова                  Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 03.12.2021

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 264

29.11.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

3



Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,  розглянувши Акти обстеження зелених  насаджень,  що підлягають  ви-
даленню, складені комісією, призначеною рішенням виконавчого комітету Миколаї-
вської сільської ради № 70 від 31.05.2018 року «Про внесення змін до рішення ви-
конавчого комітету сільської ради від 28.02.2017 № 04 «Про затвердження узгоджу-
вальної  комісії  при виконавчому комітеті  Миколаївської  сільської  ради»»,  рішення
виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 27.02.2018 року № 31 «Про
затвердження акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню», ке-
руючись Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пу-
нктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
1.3. Некрасовій ------------------------ на видалення 1 (одне) дерево за адресою: с.

Миколаївка,  вул.  Урожайна,  кладовище (згідно  акту № 41 від  28 жовтня
2021 року).

2. Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища,
АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливанцовій
І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у порядку
згідно з чинним законодавством.
3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню:

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень;
                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки;
                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного ста-

ну.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського го-
лови  В. Рябуху.

Сільський голова                  Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 03.12.2021

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 265

29.11.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

3



Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,  розглянувши Акти обстеження зелених  насаджень,  що підлягають  ви-
даленню, складені комісією, призначеною рішенням виконавчого комітету Миколаї-
вської сільської ради № 70 від 31.05.2018 року «Про внесення змін до рішення ви-
конавчого комітету сільської ради від 28.02.2017 № 04 «Про затвердження узгоджу-
вальної  комісії  при виконавчому комітеті  Миколаївської  сільської  ради»»,  рішення
виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 27.02.2018 року № 31 «Про
затвердження акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню», ке-
руючись Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пу-
нктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
1.1. Новіковській ------------------------- на видалення 1 (одне) дерево за адресою:
с. Капітанівка, вул. Зарічна, 14 (згідно акту № 42 від 28 жовтня 2021 року).

2. Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища,
АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливанцовій
І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у порядку
згідно з чинним законодавством.
3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню:

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень;
                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки;
                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного ста-

ну.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського го-
лови  В. Рябуху.

Сільський голова                  Сергій САМОТОЙ
 Оприлюднено 03.12.2021

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 266

29.11.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

3



Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,  розглянувши Акти обстеження зелених  насаджень,  що підлягають  ви-
даленню, складені комісією, призначеною рішенням виконавчого комітету Миколаї-
вської сільської ради № 70 від 31.05.2018 року «Про внесення змін до рішення ви-
конавчого комітету сільської ради від 28.02.2017 № 04 «Про затвердження узгоджу-
вальної  комісії  при виконавчому комітеті  Миколаївської  сільської  ради»»,  рішення
виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 27.02.2018 року № 31 «Про
затвердження акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню», ке-
руючись Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пу-
нктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
1.1. Цибульняк ------------------------------ на видалення 1 (одне) дерево за адресою:
с. Капітанівка, вул. Миру, 15а (згідно акту № 43 від 03 листопада 2021 року).
2. Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища,
АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливанцовій
І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у порядку
згідно з чинним законодавством.
3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню:

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень;
                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки;
                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного ста-

ну.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського го-
лови  В. Рябуху.

Сільський голова                  Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 03.12.2021

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 267

29.11.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

3



Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування
в  Україні»,  розглянувши  Акти  обстеження  зелених  насаджень,  що  підлягають
видаленню,  складені  комісією,  призначеною  рішенням  виконавчого  комітету
Миколаївської  сільської  ради  №  70  від  31.05.2018  року  «Про  внесення  змін  до
рішення виконавчого комітету сільської ради від 28.02.2017 № 04 «Про затвердження
узгоджувальної  комісії  при  виконавчому  комітеті  Миколаївської  сільської  ради»»,
рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 27.02.2018 року № 31
«Про затвердження акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню»,
керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про
затвердження  Порядку  видалення  дерев,  кущів,  газонів  і  квітників  у  населених
пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
1.1. Керуючій фермою ТОВ «Молоко Вітчизни» Ющук Надії Олександрівні на
видалення 27(двадцять сім) дерев за адресою: с. Мар’ївка, МТФ (згідно акту № 44
від 05  листопада 2021 року).
2. Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища,
АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливанцовій
І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у порядку
згідно з чинним законодавством.
3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню:

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень;
                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки;
                3)  територію на  місці  випиляних  дерев  привести  до  належного  санітарного

стану.
4.  Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови  В. Рябуху.

Сільський голова                  Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 03.12.2021

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 268

29.11.2021                                                                                    с. Миколаївка

Про упорядкування нумерації 
об’єкту нерухомості

3



в селі Бондарівщина

Керуючись пунктом 1статті  52,  пунктом 10 частини «б» статті  30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів
України № 690 від 07.07.2021 року «Про затвердження Порядку присвоєння адрес
об’єктам  будівництва»,  розглянувши  та  обговоривши  заяву  гр.
---------------------------.,  жительки  міста  Суми,  спадкоємиці  майна  померлого
25.05.2016 року ---------------------------------------, про упорядкування  адреси житло-
вого  будинку  в  селі  ---------------------------,  що  належав  померлому
----------------------------------------.  відповідно до свідоцтва про право на спадщину
від  18.09.1984  року,  з  метою  впорядкування  нумерації  домоволодінь  в  селі
----------------------------------------, відповідно до їх фактичного місця розташування,
враховуючи інформацію Яструбинського старостинського округу № 5,  на тери-
торії якого розташоване нерухоме майно, виконавчий комітет сільської ради

вирішив:

1. Упорядкувати нумерацію об’єкту нерухомості, житлового будинку належ-
ного  померлому  25.05.2016  року  ---------------------------------------,  визначи-
вши наступну адресу: Україна, Сумська область, Сумський район, село
------------------------, вулиця без назви, ------------------------------

            будинок № ____.

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 03.12.2021

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 269
 29.11.2021                                                                                    с. Миколаївка

Про порушення клопотання щодо сприяння
 в будівництві дороги до села Мар’ївка
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На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до п.
1.7. Правил благоустрою та утримання території населених пунктів Миколаївської
сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області  від  24.06.2019  №  2  (далі  -
Правила  благоустрою)  заходи  з  благоустрою  –  роботи  щодо  відновлення,
належного  утримання  та  раціонального  використання  територій,  охороні  та
організації  упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх
використання;  утримання  в  належному  стані  території  –  використання  її  за
призначенням  відповідно  до  містобудівної  документації,  місцевих  правил
забудови,  правил  благоустрою  території  села,  а  також  санітарне  очищення
території,  її  озеленення,  збереження  і  відновлення  об’єктів  та  елементів
благоустрою.
Беручи до уваги звернення підприємства ТОВ «Молоко Сумщини», що звернулося
з проханням допомогти у вирішенні питання ремонту дороги до с. Мар ївка  та
Меморандум про співпрацю між державним підприємством «Дороги Сумщини»
та  Миколаївською сільською радою,  який  має  головною метою приведення  до
належного  експлуатаційного  стану  смуг  відведення  автомобільних  доріг
загального  користування  у  відповідності  до  ДСТУ  3587-97,  ДБН  В.2.3-4:2015.
Виходячи  з того, що  роботи  необхідно  провести  терміново  та, отримавши
попередню на це згоду директора спеціалізованого підприємства КДВ Калініченка
Д.В., виконавчий комітет сільської ради, вирішив:

1. Звернутися до Товариства «КДВ» в особі директора Калініченка Д.В., спів-
робітники якого мають відповідне обладнання та досвід  – здійснити роз-
чистку від порослі та самосіїв окремих ділянок під’їзної дороги місцевого
значення до с. Мар ївка Миколаївської сільської ради.

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  сільського  голову
Самотоя С.В..

Сільський голова                                                   Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 03.12.2021

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 270

 29.11.2021                                                                                    с. Миколаївка

Про надання статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування 
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Керуючись підпунктом 4  пункту «б» частини 1  статті  34  Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 140, 146 Конституції України,
статтями 1, 5, 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
статтею 1 Закону України «Про охорону дитинства», пунктами 21, 22, 24 Порядку
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав
дитини,  затвердженого  постановою Кабінету  Міністрів  України  від  24  вересня
2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із
захистом прав дитини»,  за  поданням служби у справах дітей  Миколаївської сі-
льської  ради, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1.  Надати  статус  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,
--------------------------, -------------------------- року народження, у зв’язку з тим, що її
мати  --------------------------------,  ---------------------  року  народження  та  її  батько
------------------------------, ------------------------------ року народження згідно рішення
Сумського  районного  суду  Сумської  області  від  18  серпня  2021  справа  №
587/392/21,позбавлені  батьківських  прав  (зі  змінами,  внесеними  ухвалами
Сумського районного суду Сумської області від 18.08.2021, 17.09.2021, справа №
587/392/21), яке набрало законної сили 25 жовтня 2021 року.

2.Службі у справах дітей Миколаївської сільської ради вжити заходів щодо
влаштування  малолітньої  дитини  -------------------------------,
------------------------------- року народження до сімейних форм виховання.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби
у справах дітей Миколаївської сільської ради Сумського району Сороку О.О.

Сільський голова                                                         Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 03.12.2021

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 271

 29.11.2021                                                                                    с. Миколаївка

Про призначення опікуна,
піклувальника 

 Відповідно до підпункту 4 пункту «б» частини першої статті 34, статті 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 11 закону України
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«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування», пункту 42 Порядку провадження
органами  опіки  та  піклування  діяльності,  пов’язаної  із  захистом  прав  дитини,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав ди-
тини»,  статтею  243,  244  Сімейного  кодексу  України,  враховуючи  рішення  ви-
конавчого комітету Кролевецької міської ради Сумської області від 19.10.2021 №
265  «Про  надання  статусу  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування
------------------------», з метою сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на сі-
мейне виховання, охорону здоров’я, соціальний захист, освіту, житло та всебічний
розвиток , виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:
1.  Призначити  громадянку  ---------------------------,  ------------------------------  року
народження, жительку села Руднівка, Сумського району, Сумської області опіку-
ном  над  дитиною,  позбавленою  батьківського  піклування,  ------------------------,
----------------------------- року народження.
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського го-
лови з питань діяльності виконавчих органів Рябуху В.С.
 
 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ
 
Оприлюднено 03.12.2021

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 272

29.11.2021                                                                                      с. Миколаївка

Про внесення змін до рішення третьої сесії
від 23.12.2020 року № 39
«Про бюджет Миколаївської сільської
територіальної громади  на 2021рік»
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   (18512000000)
      (код бюджету)

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:

1. Внести  до  рішення  третьої  сесії  восьмого  скликання  Миколаївської
сільської ради від  23.12.2020 року «Про бюджет Миколаївської сільської
територіальної громади на  2021 рік» наступні зміни: 
1.1. Викласти абзаці 2,3,4 пункту 1 в наступній редакції:
1. Визначити на 2021 рік:
-   видатки бюджету  Миколаївської  сільської   територіальної  громади у
сумі 86 377 701 гривня 43 копійки , в тому числі видатки загального фонду
бюджету  Миколаївської  сільської  територіальної  громади  -
75  592  324  гривні  43  копійки  та  видатки  спеціального  фонду  бюджету
Миколаївської сільської  територіальної громади - 10 785 377 гривень;
-  дефіцит  за  загальним  фондом бюджету  Миколаївської  сільської
територіальної  громади  у  сумі  1  731  413  гривень  43  копійки  згідно  з
додатком 2 до цього рішення;
-  дефіцит  за  спеціальним  фондом бюджету  Миколаївської  сільської
територіальної громади у сумі 8 092 259 гривень згідно з додатком 2 до
цього рішення;
1.2.  Затвердити  бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
бюджету  Миколаївської  сільської  територіальної  громади  на  2021  рік  у
розрізі  відповідальних  виконавців  за  бюджетними  програмами  згідно  з
додатком 3 до цього рішення у новій редакції.
1.3.  Затвердити  розподіл  витрат  бюджету  Миколаївської  сільської
територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у
2021 році у сумі 27 392 469 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення у
новій редакції.
1.4. Додатки 2,3,6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

2. Секретарю виконавчого комітету Бідненко С.М. забезпечити оприлюднення
цього рішення на офіційному сайті Миколаївської сільської ради у термін
згідно чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

  
Сільський голова                                Сергій  САМОТОЙ

Оприлюднено 03.12.2021
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